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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 

 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α1 
Να αποδώσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω ιστορικών όρων: 
- «Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής (1923)» 
- «Φεντερασιόν» 
- «Υπηρεσία Ανοικοδομήσεως Ανατολικής Μακεδονίας» 

        Μονάδες: 12 
 
ΘΕΜΑ Α2 
Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακολούθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, 
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στο γράμμα που 
αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση: 
α)Η Ήπειρος, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη ενσωματώθηκαν στο ελληνικό κράτος 
μετά το πέρας των Βαλκανικών πολέμων. 
β) Με τη διχοτόμηση της δραχμής (1920) το ελληνικό κράτος εξασφάλισε 
1.200.000.000 δρχ. 
γ) Στην περίοδο του Μεσοπολέμου οι Έλληνες έθεσαν στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντός τους την αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας. 
δ) Κατά το διάστημα 1919-1939 ένα από τα μειονεκτήματα της ελληνικής 
οικονομίας ήταν η εθνική ομογενοποίηση. 
ε)Εγγειοβελτιωτικά έργα έγιναν στη διευθέτηση των χειμάρρων, οι οποίοι μέχρι 
τότε συχνά προκαλούσαν πλημμύρες και καταστροφές στο λεκανοπέδιο της 
Αττικής. 

Μονάδες: 5 
 
ΘΕΜΑ Α3 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της στήλης Α και δίπλα τον αριθμό της 
πρότασης από τη στήλη Β που αντιστοιχούν στη σωστή απάντηση: 

                     Α                                                                                   Β     

α) Πατριαρχική Επιτροπή                                                  1) Νοέμβριος 1919 
β) Συνθήκη της Λοζάνης                                                     2) 30 Ιανουαρίου 1923                                                             
γ) Συνθήκη του Νεϊγύ                                                         3) Οκτώβριος του 1918 
δ) Ελληνοτουρκική Σύμβαση                                             4) 24 Ιουλίου 1923 
ε) Ίδρυση Υπουργείου Περιθάλψεως                              5) Ιούλιος του 1917  

                                                                                                                                                                                    
Μονάδες: 5                          

 
 



 

ΘΕΜΑ B1 
Να αναλύσετε τη σύμπτωση των εθνικών επιλογών του Ελευθέριου Βενιζέλου με τις 
πολιτικές φιλοδοξίες της δραστήριας αστικής τάξης της Ανατολικής Μεσογείου. 

Μονάδες: 12 
ΘΕΜΑ B2 
α) Τι περιελάμβανε η μέριμνα για τους μικρασιάτες πρόσφυγες του πρώτου διωγμού 
κατά το διάστημα 1917-1921; 
β) Ποια ήταν η δράση που ανέπτυξε το «Ταμείο Περιθάλψεως» για την προσωρινή 
στέγαση των  προσφύγων αμέσως μετά τη μικρασιατική καταστροφή; 

Μονάδες: 16 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΘΕΜΑ Γ1 
Αξιοποιώντας τις πληροφορίες που σας παρέχουν τα παρακάτω κείμενα και τις 
ιστορικές σας γνώσεις να παρουσιάσετε τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε η 
ελληνική κυβέρνηση στην οικονομική κρίση του 1932 και να περιγράψετε τη μορφή 
που έλαβε το διεθνές εξωτερικό εμπόριο μετά το 1929. 

Μονάδες: 25 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

 […] Η κατάσταση όμως επιδεινώνεται. Οι εναγώνιες προσπάθειές του (εν. τον 
Ελευθέριο Βενιζέλο) στο συμβούλιο της Κ.Τ.Ε.(Κοινωνία των Εθνών) να αντιμετωπίσει 
την κρίση με σύναψη δανείου 80 εκατομ. δολλαρίων αποτυχαίνουν. Έτσι στις 25 
Απριλίου του 1932 θεσπίζει την αναγκαστική κυκλοφορία του χαρτονομίσματος και 
καταργεί την ελεύθερη αγορά συναλλάγματος. Την 1η Μαΐου1932 αναγκάζεται να 
κηρύξει προσωρινό χρεωστάσιο* των δανείων σε χρυσό. Ακολουθούν ύστερα από 
λίγες μέρες οι διαμαρτυρίες των πρεσβευτών Αγγλίας, Γαλλίας και Ιταλίας για τη 
διακοπή της πληρωμής των τοκομεριδίων.*  

[Απ. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία, σελ. 393-394]                                                                                                

*χρεωστάσιο: η παύση της ικανοποίησης της απαίτησης πληρωμής των δανείων με 
ειδικό νόμο σε έκτακτες οικονομικές ή πολιτικές περιστάσεις 
*τοκομερίδιο: απόδειξη ενσωματωμένη σε χρεώγραφο, η οποία παρέχει στον 
κομιστή το δικαίωμα να εισπράξει τον τόκο που αυτή αντιπροσωπεύει κατά τη λήξη 
ορισμένης χρονικής περιόδου 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

 Η βασική αρχή της νέας εμπορικής πολιτικής ήταν ότι οι εισαγωγές έπρεπε, 
όσο ήταν δυνατόν, να πληρώνονται με τα εξαγόμενα εθνικά προϊόντα. Η μέθοδος των 
«clearing» αποφεύγει σε μεγάλο βαθμό την παρεμβολή του συναλλάγματος και γι’ 
αυτό συγκρίνεται με τις πρωτόγονες μορφές των ανταλλαγών. Με το μηχανισμό 
αυτό, κάθε χώρα εξωθείται να μην εισάγει προϊόντα άλλης, παρά μόνο υπό τον όρο 
ότι και αυτή η τελευταία δέχεται να εισαγάγει σ’ αντιστάθμιση προϊόντα ίσης αξίας 
της πρώτης. Η μορφή αυτή του εμπορίου προτιμήθηκε στο μεσοπόλεμο από πολλές 
χώρες, γιατί επέτρεπε την εξοικονόμηση συναλλάγματος και για τις δύο 
εμπορευόμενες πλευρές. Ήδη στα 1932, η Ελλάδα είχε υπογράψει τέτοιες συμφωνίες 
συμψηφιστικών ανταλλαγών με 10 χώρες (Γερμανία, Αυστρία, Περσία, 
Γιουγκοσλαβία, Γαλλία, Τσεχοσλοβακία, Αργεντινή, Σουηδία, Ουγγαρία, Αλβανία). Η 
μέθοδος των «clearing» επέτρεπε διάφορες παραλλαγές γύρω από το ποσοστό των 
εισαγωγών που θα καλυπτόταν με εξαγόμενα προϊόντα και γύρω από το ποσοστό 
που θα καλυπτόταν με καθαρό συνάλλαγμα. Οι συγκεκριμένες συμφωνίες 



 

κλείστηκαν με βάση τα στοιχεία των προηγούμενων ετών. Το πλεονέκτημα της 
μεθόδου αυτής ήταν ότι στηριζόταν σε συμφωνίες ολιγόμηνης  διάρκειας, 
ανανεώσιμες, πράγμα που έδινε στο μηχανισμό των «clearing» μια ιδιαίτερη 
ευκαμψία και ικανότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. 

 [Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τομ. Ι.Ε΄, σελ. 341]                                                                                                

ΘΕΜΑ  Δ1 
Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και τις πληροφορίες των παραθεμάτων να 
καταγράψετε τους λόγους για τους οποίους οι Τούρκοι στράφηκαν εναντίον του 
μικρασιατικού ελληνισμού το 1914 και το 1922. 

  Μονάδες: 25 
ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

[…] Στις 13 Φεβρουαρίου 1914, οι µεγάλες δυνάµεις αποφάσισαν πως τα 
περισσότερα νησιά του Αιγαίου που ήταν στ’ ανοιχτά της Μικρασιατικής ακτής και 
που είχαν καταληφθεί από τον ελληνικό στρατό στη διάρκεια του πρώτου 
βαλκανικού πολέµου, έπρεπε ν’ αφαιρεθούν από την Αυτοκρατορία και να 
παραδοθούν στο Ελληνικό Βασίλειο. Παρά ταύτα, η Κωνσταντινούπολη θεωρούσε 
πως η Χίος και η Λέσβος ήταν αναπόσπαστο τµήµα της µικρασιατικής ηπείρου και 
αρνήθηκε να αποδεχθεί την προσάρτηση. Έτσι, το 1914, η ένταση αυξήθηκε 
επικίνδυνα µεταξύ της Ελλάδας και της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας γύρω από το 
θέµα των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου. 
 [Δ. Κιτσίκη, Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (1280-1924), εκδ. 
Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 1988, σελ. 186-187] 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

Εκτός από την άνοδο του τουρκικού εθνικισμού, που υπήρξε ο κύριος 
παράγων, στη δίωξη του ελληνικού στοιχείου συνετέλεσαν και οικονομικοί λόγοι. Οι 
Έλληνες, με τη συγκέντρωση του εμπορίου και της βιομηχανίας στα χέρια τους, ήταν 
φυσικό να αποτελούν εμπόδιο στην επιδίωξη της Γερμανίας να ολοκληρώσει την 
οικονομική της διείσδυση στην υπανάπτυκτη Τουρκία.  
[Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΕ, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., σελ. 99] 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ Γ 

Επί τριάντα έτη η Γερμανία είχε ελεύθερο πεδίο δράσης στην Τουρκία. Στην 
αρχή την ενδιέφερε μόνο ως προς τη διάθεση των βιομηχανικών της προϊόντων, ως 
ένα πεδίο δράσης των οικονομικών και εμπορικών της συναλλαγών. Αλλά από το 
1913 οι Γερμανοί πολιτικοί σχολιαστές μιλούσαν ήδη για γερμανική αποίκιση της 
Μικράς Ασίας: «Η μόνη λύση στο Ανατολικό ζήτημα, που θα ευνοούσε τη Γερμανία 
και την Αυστροουγγαρία», έγραφε ο Ritter στο έργο του Berlin-Badgad, «θα ήταν η 
συμμαχία των κρατών της Κεντρικής Ευρώπης ως Προστατίδων Δυνάμεων της 
Μικράς Ασίας, με το προνόμιο να μπορούν να αποικίσουν τη χώρα». 
[Felix  Sartiaux, Η Ελληνική Μικρασία, ο.π., σς. 157-159] 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ Δ 

Στο άρθρο 69 (εν. της Συνθήκης των Σεβρών) διαγραφόταν το προσωρινό της (εν. 
της Σμύρνης) καθεστώς: 
«Άρθρον 69. Η πόλις της Σµύρνης και τα εν άρθρω 66 περιγραφόµενα εδάφη 
παραµένουσιν υπό την οθωµανικήν κυριαρχίαν. Ουχ ήττον η Τουρκία µεταβιβάζει εις 
την Ελληνικήν Κυβέρνησιν την ενάσκησιν των κυριαρχικών αυτής δικαιωµάτων επί 



 

της πόλεως της Σµύρνης και των ειρηµένων εδαφών. Εις ένδειξιν της κυριαρχίας 
ταύτης, η οθωµανική σηµαία θα είναι διαρκώς υψωµένη επί εξωτερικού τινος 
φρουρίου της πόλεως, υποδειχθησοµένου υπό των Προεχουσών Συµµάχων 
∆υνάµεων». Εξάλλου η ελληνική κυβέρνηση θα ήταν υπεύθυνη για τη διοίκηση της 
Σµύρνης (άρθρο 70), θα διατηρούσε τις αναγκαίες στρατιωτικές δυνάµεις για την 
τήρηση της ασφαλείας και της τάξεως (άρθρο 71). […] Τέλος, το άρθρο 83 διέγραφε 
τη διαδικασία ενδεχόµενης οριστικής προσαρτήσεως της πόλεως και της περιοχής 
στην Ελλάδα: «Παρελθούσης πενταετίας από της ενάρξεως της ισχύος της παρούσης 
Συνθήκης, το υπό του άρθρου 72 προβλεπόµενον τοπικόν κοινοβούλιον δύναται, δια 
ψηφίσµατος κατά πλειονοψηφίαν, να αιτήσηται παρά του Συµβουλίου της Κοινωνίας 
των Εθνών, όπως η πόλις της Σµύρνης και το εν άρθρω 66 περιγραφόµενον έδαφος 
περιελθώσιν οριστικώς εις το Βασίλειον της Ελλάδος. Το Συµβούλιον δύναται να 
απαιτήση προηγουµένως δηµοψήφισµα κατά τους όρους ους θα υποδείξη Εν 
περιπτώσει καθ’ ην η εφαρµογή της προηγουµένης παραγράφου ήθελεν έχει ως 
αποτέλεσµα την εις το Βασίλειον της Ελλάδος περιέλευσιν της Σµύρνης και του 
ειρηµένου εδάφους, το κυριαρχικόν δικαίωµα της Τουρκίας, περί ου το άρθρον 69, 
θα τερµατισθή. Η Τουρκία δηλοί από τούδε ότι παραιτείται, εν τη περιπτώσει ταύτη, 
υπέρ της Ελλάδος, πάντων των δικαιωµάτων και τίτλων αυτής επί της πόλεως».  

[Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΕ΄, σσ. 140-141] 
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2 

ΟΜΑΔΑ Α 

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Ι και δίπλα σε κάθε 

αριθμό ένα από τα γράμματα της Στήλης ΙΙ, ώστε να προκύπτει η σωστή 

αντιστοίχιση. (Μονάδες 10) 

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 

1. Σουλιώτες στο 
Μεσολόγγι 

Α. 1878 

2.   Προσφυγιά για τους 

ψαριανούς 

Β. 1823 

3.   Μακεδονική 

επιτροπή 

Γ. 1868 

4.  10.000 πρόσφυγες 

στην Αθήνα 

Δ. 1897 

5.  Ελληνοτουρκικός 

Πόλεμος 

 

            Ε. Ιούνιος 1824 

 

 
Α2. Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω ιστορικών εννοιών. 
 

1.  Άτακτοι 
2. Ψήφισμα 5ης Μαΐου 1827 
3. Συνθήκη Κωνσταντινούπολης  

 
(Μονάδες 15) 
 
Β1.  Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
α. Ποιος ήταν ο κύριος λόγος σύγκρουσης αυτοχθόνων και ετεροχθόνων;   
(Μονάδες 12) 
 
β. Να αναφερθείτε στον Κριμαϊκό πόλεμο και τα αποτελέσματά του.  
(Μονάδες 13) 
 

ΟΜΑΔΑ Β 

Γ1. Αφού µελετήσετε τα πιο κάτω παραθέµατα, να επισηµάνετε και να 

αιτιολογήσετε τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν µε τον ερχοµό των 

Θεσσαλοµακεδόνων στις Βόρειες Σποράδες, σε ντόπιους και πρόσφυγες.   



 

(Μονάδες 25) 

 
ΠΗΓΗ 1 
                                     Ένοπλοι πρόσφυγες από τον Όλυµπο στη Σκιάθο 

Στις 20 [Σεπτεµβρίου 1823] στη Σκιάθο. Οι κάτοικοι παραπονέθηκαν για τις 
καταπιέσεις από τα στρατεύµατα που είχαν καταφύγει στο νησί ύστερα από την 
καταστολή του ξεσηκωµού στον Όλυµπο και τη Θεσσαλία. Έγινε σύσκεψη των 
καπεταναίων στην καγκελαρία.  

Ήταν γύρω στους 2.000 και ύστερα από τη διαπεραίωσή τους στη Σκιάθο 
έγιναν η µάστιγα του νησιού. Λεηλατούσαν τα µαγαζιά, λήστευαν τους 
κατοίκους, άρπαζαν τη σοδειά. Οι Σκιαθίτες κατέφυγαν σ’ ένα µικρό φρούριο, 
στην κορυφή του λόφου εγκαταλείποντας τα σπίτια τους στο έλεος των 
στρατιωτών. Εγκαταστάθηκαν και εκείνοι σαν νοικοκυραίοι και δεν ήθελαν να 
φύγουν από το νησί για να πάρουν µέρος στον Αγώνα. Αρχηγοί τους ήταν οι 
Καρατάσσος, Βίνος, Λιακόπουλος, Βελέντζας, Βασδέκης και Γούλας. Ανάµεσα στους 
καπεταναίους και ο Περραιβός, υπουργός Πολέµου, που ήρθε στη 
Σκιάθο µε πολεµοφόδια από το Μωριά. 

Οι καπεταναίοι δέχτηκαν να µπαρκάρουν τα στρατεύµατα αν φυσικά 
θελήσουν. Αλλά τα πληρώµατα των καραβιών αρνήθηκαν µε επιµονή να τους 
παραλάβουν. 
 

Από το Ηµερολόγιο του George Jarvis, Αµερικανού εθελοντή στον Αγώνα,   
«Πώς είδαν οι ξένοι την Ελλάδα του ‘21» του Κυριάκου Σιµόπουλου, 

τόµ. 2, σσ. 184-185. 

 
ΠΗΓΗ 2 
Αναταραχή στις Βόρειες Σποράδες από τους άτακτους οπλοφόρους 
Πραγµατικά οι Βόρειες Σποράδες υπέφεραν από τους άτακτους οπλοφόρους, 
που ύστερα από την αποτυχία του ξεσηκωµού στον Όλυµπο και στο Πήλιο 
κατέφυγαν στα αντικρινά νησιά, Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο. Βέβαια οι νησιώτες 
είχαν ανάγκη από ένοπλη προστασία για ν’ αντιµετωπίσουν ενδεχόµενη 
επιδροµή του τουρκικού στόλου και απόβαση στρατευµάτων. Αλλά µερικοί 
οπλαρχηγοί έγιναν δυνάστες του πληθυσµού. Όλες αυτές οι αγριότητες ήταν 
αποτέλεσµα της προσφυγιάς. Ένας ενστικτώδης αγώνας για επιβίωση. 

Κυριάκος Σιµόπουλος, ό.π., τόµ. 2, σ. 185, σηµ. 95. 
 

ΠΗΓΗ 3 
    Οι άµαχοι πρόσφυγες στις Βόρειες Σποράδες 
Ο µέγας συνωστισµός των Θεσσαλοµακεδόνων, η κακή τροφή αυτών, η οποία 
συνίστατο εις άρτον παρασκευαζόµενον από «λιοκούκκουτσο», και η εν γένει 
υπό αθλίους όρους διαβίωσίς των ηπείλουν την εµφάνισιν επιδηµικών νόσων. 
Πιεζόµενοι δε υπό της ανάγκης επώλουν πολυτιµότατα πράγµατα εις ευτελεστάτην 
τιµήν και απηλπισµένοι εκ της παρούσης δυστυχίας των έκαµνον 
συνεχώς αγρυπνίας και λιτανείας πανηµερίους. 

Απ. Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 25. 

 

Δ1. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και τα παραθέματα να αναφερθείτε στην 

αφετηρία του προσφυγικού ζητήματος του 19ου αιώνα και να εξηγήσετε τους 

λόγους που προκάλεσαν τη μετανάστευση από τη Μικρά Ασία, αλλά και από την 



 

ηπειρωτική νησιωτική χώρα. Τέλος να εξηγήσετε τη σημασία αυτών των 

μετακινήσεων  αυτών.   

(Μονάδες 25)  

ΠΗΓΗ 1  

«Μια νέα κοινωνία αρχίζει να διαμορφώνεται»  

Μια από [τις μεταβολές στην μετεπαναστατική ελληνική κοινωνία] ήταν η αλλαγή στη 

σύνθεση του πληθυσμού, αποτέλεσμα της επαναστατικής περιόδου, και προερχόταν 

από δύο θεμελιώδεις αιτίες: από το ένα μέρος από την απομάκρυνση του τουρκικού 

στοιχείου από τα απελευθερωμένα εδάφη και από το άλλο από τη μετανάστευση, 

θεληματική ή ακούσια, των Ελλήνων προς τον ελλαδικό χώρο. Αν και το τουρκικό 

στοιχείο δεν αποτελούσε παρά ένα μικρό κομμάτι του πληθυσμού και οι ετερόχθονες 

Έλληνες ένα ακόμα μικρότερο, εντούτοις η δημογραφική αυτή αλλοίωση στάθηκε 

κοινωνικά σημαντική. Οι Τούρκοι συνιστούσαν ηγετικό στοιχείο (...) σοβαρό 

παράγοντα στη διαμόρφωση κοινωνικών προτύπων και μοντέλων συμπεριφοράς 

(...). Οι ετερόχθονες διαδραμάτισαν ένα ρόλο που ήταν αντίστροφα ανάλογος από 

τον αριθμό τους. Και τούτο για δύο λόγους: πρώτο, ως δυτικομαθημένοι λόγιοι και 

Φαναριώτες είχαν αναπτύξει ικανότητες που τους έδιναν τη δυνατότητα να ασκούν 

πνευματική και πολιτική εξουσία. Δεύτερο ως πρόσφυγες που είχαν επιτύχει στον 

επιχειρησιακό τομέα, όπως οι Ψαριανοί και οι Χιώτες που εγκαταστάθηκαν στη Σύρο, 

μπόρεσαν να έχουν αποφασιστική συμμετοχή στην ελληνική οικονομία. (...) Μια νέα 

κοινωνία άρχισε να διαμορφώνεται βαθμιαία, στην οποία συναντήθηκαν 

διαφορετικής προελεύσεως στοιχεία του ελληνισμού, που ποτέ προηγουμένως δεν 

είχαν αναμιχθεί.  

 
Ιωάννης Πετρόπουλος - Αικατερίνη Κουμαριανού, Η περίοδος της βασιλείας  

του Όθωνος 1833-1862, Ι.Ε.E, τόμ. ΙΓ΄, σ. 19. 

ΠΗΓΗ 2 
Πρόσφυγες και πολιτιστικές επιμιξίες  
«Η ελληνική επανάστασις, επενεγκούσα* την απελευθέρωσιν μικρού μόνον μέρους 
της φυλής, προς το απελευθερωθέν τούτο μέρος επέφερε μεγάλην πολιτικήν και 
κοινωνικήν μεταβολήν. Εκ τούτου δε διάφορα και ποικίλα έθιμα πανταχόθεν 
μετεκομίσθησαν, τινά μεν εφήμερα, τινά δε διαρκέστερα, άτινα, συμμιχθέντα και 
συνενωθέντα μετά των υπαρχόντων εθίμων, παρουσιάζουσι διακυματιζομένην και 
άστατόν τινα κατάστασιν».  
 

«Ο εν Ελλάδι αστυκός κώδιξ», Πανδώρα, τ. ΣΤ΄, φυλλ. 140, 15. 1-1856, σ. 523,  
πηγή το βιβλίο της Έλλης Σκοπετέα, ό.π., σ. 43. 

 
επενεγκούσα*:  επέφερε  
 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


